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NO ET PERDIS LA

El mercat més profitósFESTES

Tots tenim a casa aquella joguina, aquell conte, aquell llibre, aquella disfressa, 
aquell ÚTIL ...que tot i estar en BON ESTAT ja no utilitzem.
Doncs ... Pim-pam, segones vides sí que són bones, ja ho podem preparar i                
portar a l'escola per a la pròxima edició del Mercat de les 3R.

Els amics de l'Andersen ens prepararan un esmorzar a preu 3R (reduit...).

PARADETES SOSTENIBLES EN EL MERCAT DE LES 3R!
Per què reduir la quantitat de materials destinats a un únic ús? Per què reduir 
les pèrdues energètiques o de recursos (aigua, electricitat...)? Per què reutilitzem 
un material? Per què allargar la vida útil dels recursos? Per què reciclem els 
materials? Per què convé reciclar ampolles de plàstic o llaunes d’alumini? Per 
què reduir, reciclar i reutilitzar?

Per ser sostenibles! Per no malmetre el medi ambient! Per fer un consum 
socialment responsable! Per minimitzar la producció de residus!...

Aquest és el criteri que regirà les parades del nostre mercat de les 3R! Fem que 
siguin una expressió d’aquesta cultura sostenible que volem abraçar! I treballem 
en equip, que les paradetes siguin un reflex d’aquesta compenetració 
cooperativa! Com sinó assolirem el que pregonem? Junts!

Els alumnes de 4rt, 5è i 6è muntaran la seva pròpia paradeta i un jurat premiarà 
la millor parada amb 4 entrades i unes ulleres 3R per anar al cinema.

11è Mercat de les 3R: Reduir, Reciclar,

Reutilitzar

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
El mateix diumenge de la festa podeu aprofitar i portar-nos també deixalles de deixalleria (pintura, aparells elèctrics que no 
funcionen, mobles espatllats, roba per tirar, etc.) ja que tindrem instal·lada una deixalleria mòbil tot el matí. Alhora, ens servirà 
per llençar tot allò que ens porteu i no estigui en prou condicions per posar-ho a la venda.

ATENCIÓ: La brossa per llençar a la deixalleria només es pot portar el mateix diumenge 22, no abans.

RECORDEU
· Cal portar la tassa per la xocolata 

desfeta. Som escola verda i no podem 
utilitzar gots de plàstic d’un sol ús.

· A les 10.00: Inauguració del mercat, 
tallada de cinta i inauguració oficial del 
mercat!

· El divendres a partir de les 5 de la tarda 
es farà el triatge del material, al gimnàs. 
Tothom que vulgui venir a col.laborar hi 
està convidat.

El diumenge 22 de novembre de 10h a 12:30h

Recollida de material

Els articles per les paradetes dels alumnes s’han de portar el mateix diumenge. La resta d'articles seran per la 
parada de l'Ampa i s’han de portar durant la setmana, a partir del dilluns 16 de novembre de 8:30h a 9h i de 
17h a 17:15h a secretaria. Al final del mercat cada paradeta caldrà que s’endugui el que no hagi venut.



 

 

EL DIA 12 DE NOVEMBRE REUNIÓ
A les 21h a la biblioteca de l’escola.

Donarem la benvinguda a tots els que volgueu ser Amics de l' Andersen, 
explicarem els nous projectes, la feina feta i el que s'ha aconseguit 
durant l'últim curs. Tant si ja ets soci com si no, estàs convidat a participar-hi. 

Us hi esperem! 

Durant el mercat de les 3R els Amics de l’Andersen oferirem: Xocolata pastissos   
i cafès calents! Ens escalfaran la panxa mentre busquem oportunitats en el 
mercat, serviran per a fer realitat algunes sortides i moltes il·lusions.

FES-TE AMIC. FA TEMPS QUE VOLS SER-HO!

NOTA IMPORTANT: En cas que les condicions atmosfèriques siguin desfavorables es farà 
un altre dia. Arribat el cas us n'informarem.

NIT ASTRONÒMICA
L1-L2-L3-L4-L5 Són les diferents línies del metro? 
No.                                                             

Són els símbols dels punts de Lagrange..

Per saber què són aquests punts i d'altres temes relacionats amb 
l'astronomia, podeu assistir el DIVENDRES 20 de NOVEMBRE                    
a partir de les 19:30 a LA NIT ASTRONÒMICA DE L'ESCOLA.            
Nens, pares i possiblement membres de l'AGRUPACIÓ 
ASTRONÒMICA D'OSONA.

Observarem conjuntament la lluna, els planetes i gaudirem especialment dels treballs 

elaborats pels alumnes de 6è.

I entre observació, xerrada i presentació soparem un bon entrepà de botifarra, aigua, vi 

i fruita. (Preu sopar 3 euros, no cal reservar).



BADEU! 

 

JORNADA COMUNITAT EDUCATIVA

ASSEMBLEA DE L'AMPA

El passat 21 d'octubre vam fer l'assemblea de l'AMPA. Vam aprovar els comptes de l'any passat i també us vam presentar el 
pressupost per aquest any. Com sempre vam fer un repàs de les diferents comissions (festes, escola de pares, econòmica, 
comunicació,...) Volem destacar que es va decidir que a partir d'ara es passarien els rebuts de l'AMPA trimestralment per reduir 
les despeses bancàries. Per una millor planificació familiar trobareu els càrrecs que anirem efectuant a la web.

El divendres 30 d’octubre vam celebrar a la sortida de l’escola la ja tradicional Castanyada.

Les famílies van portar diferents menjars per compartir, amb una gran varietat de tipologies: pastissos, coques, galetes, creps, 
dolços de diferents orígens, xurros, codonyat, te, sucs,... tots deliciosos.

Tot plegat va ser una bona mostra de la diversitat de cultures i costums de la nostra escola, reunits tots junts per celebrar una 
festa tant popular.

L’AMPA hi va posar les castanyes torrades i el vi dolç.

Vam passar una bona estona de conversa i fou una bona manera de donar la benvinguda a les noves famílies que s’han estrenat a 
l’escola.

CASTANYADA

Podeu trobar        
més informació             

i fotos de les 
activitats                      
al web.
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La FAPAC, la federació d’AMPA, organitza a la nostra 

escola la: “JORNADA COMUNITAT EDUCATIVA”.   

La temàtica se centrarà en la pobresa, en la seva relació 

amb l’educació i amb els infants. L’AMPA Andersen se sent 

especialment representada aquí, i és per això que la seva 

comissió d’inclusió social participarà del debat que es 

durà a terme en la trobada. Els  Amics de l’Andersen 

també hi seran per explicar el seu projecte.                     

Confiem en la vostra participació!

Data: dissabte 21 de novembre de 2015 a l’escola 

Andersen.

JORNADA COMUNITAT EDUCATIVA

Programa
10:00-10:30:  Xarxa Clau. Treballem l'èxit educatiu. (FAPAC) Presidenta BCN Comarques: Anna Vera

10:30-11:45:  Xerrada Pobresa i Escola. Dra. Aina Tarabini

11:45-12:15: Esmorzar

12:15-14:00:  Pobresa infantil: debat 

L’AMPA Escola Andersen i Amics de l'Andersen (projecte comissió inclusió social i projecte de dinamització i ajuda                    

a l'escola).

Plataforma Educació és futur CCOO

FAPAC Alex Castillo / Anna Vera (presidenta FAPAC Bcn Comarques), Jordi Valldeoriola Roquet (Tècnic Educació Consell 

Comarcal)

AGENDA
RECORDEU QUE...

Com alguns ja deveu saber fa uns dies a través de diversos mitjans es va fer una crida de recollida de material d’hivern pels 
refugiats a Europa sota el missatge “Catalunya amb els refugiats”. Des de l’AMPA de la nostra escola després de valorar la 
proposta, es va decidir no participar-hi ja que darrere d’aquesta iniciativa no hi havia cap entitat acreditada en matèria de 
refugiats.

En tot cas insistir que qui vulgui col·laborar en aquesta causa, Creu Roja i ACNUR tenen diferents números de compte 
oberts per poder-hi fer aportacions econòmiques.
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